ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Кой може да намери добродетелна жена?
Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.” – Пр.31:10

ЖЕНАТА КАТО БЛАГОВЕСТИТЕЛ
Всички ние добре познаваме историята за самарянката. Как само след един разговор с нашия
Господ Исус Христос, тя - жената с многото грехове и нечист живот, благоветстява на своя народ
Господа. И така, чрез нейното дръзновение се
спасяват много жители от нейния град. (Йоан 4)
А днес ще насоча вниманието ви към една
не толкова популярна героиня на вярата. Една
жена от древния град в Римската империя –
Филипи, която въпреки, че е израсла и живее в
елинското езическо общество, носи в сърцето
си любов към Бога. Тази моя героиня е Лидия.
Да, точно в този отдалечен от Рим град, е началото на християнството не само на Балканския полуостров, но и в Европа. И то от дома на
една силна жена, осмелила се да пренебрегне
всички бариери на езичеството и окултизма
царящи в града й и отворила сърцето си за
Господа. Хванала се е здраво за спасителните
думи изречени от апостол Павел, като ги е благовестила първо на дома си! На своите близки,
деца, съпруг, роднини, приятели. И Словото в
Деяния на апостолите 16:15 ни казва: „И кръсти се тя и домът й” и примоли се на Павел и
приятелите му да преседят, тоест да гостуват у
тях. Така Лидия постановява първата домашна
църква във Филипи. Нейната откритост и смелост да сподели спасителното Слово спасява
близките й, а погледнато от разстоянието на
времето, може би и нас, които днес живеем на
тази територия.
Колко чудно и мощно действа Божията сила
в света! Само се замислете, как Бог употребя-

ва един уж незначителен момент. Пречупва
сърцето на жена! Да, Лидия е била с добро
положение в обществото, търговец на платове
- нещо като бизнес дама. И може би е имала
много подчинени, власт, средства и умения,
но е носила жадно за Словото на истината сърце! Била е просто една от жените, които слушали благовестителя апостол Павел – слуша,
но и приема Словото на живота и то запалва
сърцето й. Дотолкова, че целият й дом се спасява, дотолкова, че и град Филипи се спасява,
дотолкова, че и Балканския полуостров става
Христов. Ето това е силата на Божият план за
живот на всеки, да докосне сърцето на един и
то да гори за Него толкова, че да запали околните с Божията любов.
И щом Бог употребява такава малка личност,
за да сътворява глобални промени, то и нас би
употребил поне толкова достойно. Само да
имаме дръзновението да благоветстваме с
устрема на Лидия. А като жени ние имаме силата с благодат и любов да изградим стълб на
вярата в своя дом, да започнем от там. Деца,
семейство и близки, точно както Лидия. И да
не се отказваме дори и да не се получава така
съвършено като на Лидия, но да имаме увереността, че нашия Всемогъщ Бог оторизира
едни да сеят, други да жънат, трети да съхраняват Неговия плод. И там, където започва
благовестието, благодатта на Господа свършва
останалата част от работата! Бъдете благословени, сестри мои със сърцето на Лидия!

В началото на създанието, Бог ги е направил
мъж и жена. Затова ще остави човек баща си
и майка си, и ще се привърже към жена си.
Марк 10:6-7

АЛЕКСАНДРИНА АРНАУТСКА
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БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ

ОБЕЩАНИЯ ЗА СВОИТЕ
Още в Стария Завет Бог обещава да бъде
благосклонен т.е. отзивчив, състрадателен
и доброжелателен към онези, които нарича „Свои”, които Го зачитат, вярват Му и са
готови да изпълняват Неговите изисквания:
„Тези ще бъдат Мои, казва Господ на Силите. Да! Избрана скъпоценност в деня,
който определям; и ще бъда благосклонен
към тях, както е благосклонен човек към
сина, който му работи.” – Мал.3:17.
Верен на обещанието Си, записано в Битие 3:15, Бог предсказва чрез пророк Исая:
„Ето девица ще зачене и ще роди син, и ще
го нарече Емануил.” – Ис.7:14. А ап. Павел
ни напомня: „Когато се изпълни времето,
Бог изпрати Сина Си, Който се роди от
жена…” – Гал.4:4. „И Словото стана плът
и живя между нас.” – Йоан 1:14.
Обещавайки спасение за всички: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде
Своя Единороден Син, за да не погине нито
един, който вярва в Него, но да има вечен
живот.” – Йоан 3:16, Бог засвидетелства
Своята любов и закрила, към онези, които
приеха Неговия Син и се съгласиха да Го
следват. Пак чрез пророк Исая Бог им обещава: „Не бой се, защото Аз съм с тебе;
не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;
ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще
те подкрепя с праведната Си десница.” –
Ис.41:10.
Божият Син – Христос започна Своето служение като призова 12 ученика, готови да
Го следват и да се обучават. Група от хора,
различни по възраст, обществено положение и професии, оставят всичко, каквото
имат, каквото са правели дотогава и тръгват
след Него. Тръгват след Един, когото познават, като сина на дърводелеца, но както се
оказва, не познават добре. Той говори като
Един, Който има власт за друг свят, за справедлив живот, за спасение. Извършва чудеса, изцелява болни, изгонва зли духове. Не
им беше съвсем ясно Кой е и Какъв е, но Му
се довериха.
Като човешки същества, естествено, те
имаха свои грижи, вълнуваха ги и битови
въпроси, притесняваха се къде ще спят, какво ще ядат, какво ще облекат.
продължава на стр.3

СВИДЕТЕЛСТВО

БОГ МЕ ИЗЦЕРИ ОТ РАК

Скъпи братя и сестри, искам да споделя моето свидетелство за поредното изцерение от
рак в живота ми от Господа. Благодаря на Бога
и за подарените ми 75 години. Преди 30 г. Той
ме срещна лично, не в църква и не чрез благовестие. И още в началото на повярването ми
Бог ми даде дарби чрез Святия Дух. Слава на
Бога, че живея чрез Него и за Него и славата
Му!
На 01.04.2019 г. на профилактичен преглед
ми откриха два тумора: на ребрата и на гръдната кост. Винаги изпитанията са с Божието
знание, за да ни приближи Бог до Себе Си, с
цел Той да изправи пътеката ни, ако се е изкривила. Операцията беше през юли месец, като
ми изрязаха единия тумор и малко от ребрата.
Тъй като Бог ме е избрал за благовестител, още
тогава започнах да свидетелствам и раздавам
Библии. През октомври ми предстоеше химиотерапията. Не знаех дали ще издържа, но Бог
ми каза: „Отивай и говори всред Моя народ.
Забрави за болестта си, не се фокусирай в
нея.” Той ми даде и видение, че в Онкологията
е черноземна почва без нито едно камъче, цялата приготвена на лехи. И сам Бог искаше да
засее семето в тези лехи.

Така влизайки в болницата аз можех свободно да бъда между хората, да говоря и раздавам Библии. Движейки се между тежко болните идеята ми беше не аз да бъда изцелена, а те
да бъдат спасени. Не телата, а душите им. Бог
им говореше чрез думите ми, че са временно
на земята и къде ще отидат душите им след
смъртта. Водих ги към Исус, към кръста. Раздавах им напечатани молитви за покаяние, за
да се замислят и да се покаят. Святият Дух има
думи на живот и знае какво да каже на всеки.
Повечето хора приемаха и аз виждах Божията
любов в това, че моя дух се сливаше с тяхната
болка. Вземах върху себе си мъката им и измолвах спасението им. Питах хората защо им
е изцеление, ако душата им е пълна с огорчение, с омраза, с непростителност...?! Уверявах
ги, че ако Бог дойде в живота им и спаси душите, след това и здравето им ще процъфти. И
им казвах да четат Библията, за потвърждение
на думите ми. Тези, които казваха, че са православни аз ги насърчавах да вярват в Бога, понеже без вяра няма спасение и вечен живот.
Когато някой не искаше да слуша излизаше. А
Бог работеше с тези, които оставаха сами и те
можеха да се покаят без да се срамуват.
Когато приключвах аз излизах в коридора и
Святият Дух слизаше с невероятни молитви и
поклонение и благодарение за всичко, което
се случваше. Щастието от удовлетворението,
че не живея за себе си беше огромно. Само
Бог, Който спасява знае колко човека са приели вечния живот. Когато се връщах за поредната химиотерапия и срещах същите хора те ми
казваха: „Ама цялата си променена, какво излъчваш, ти светиш?!” Молех се да издържа до
четвъртото вливане, за да мога да отида след

това на скенер.
На 10.01. т.г. скенерът показа, че нямам никакъв рак и ракови клетки, нито метастази!
Изцерението ми е чудо и това, че преживях
само 4 химиотерапии, тъй като при някои хора
продължават и до 4 години. Благодаря на Господа от цялото си сърце за моето изцерение!
То е за Божия слава! Така стотици хора можаха
да чуят благовестието! С това изпитание Бог
изцеляваше много области в живота ми, за да
няма препятствие на благовестието. Преживях
възстановяване, съграждане и изчистване на
човешки неща. Преди всяко вливане се молех
Бог да ме пречиства. Имала съм огорчения
към братя и сестри, в търсенето ми на любов,
но Бог ми показа, че трябва да им простя. И аз
простих от сърце и се освободих.
Когато Бог ми каза в началото да забравя за
болестта си, Той сложи товар върху църквата
братя и сестри да се молят за мен. За което съм
много благодарна!
Когато бях в страданието си Бог ми показа
небесното Царство, за което се приготвяме.
Блажени са тези, които издържат тук, за да
влязат в Светая Светих, където е вечния живот,
радостта, хвалението, където няма болести и
скърби. Бог е сложил мярка, кой колко може
да понесе. Трябва да сме празни от своите
си неща, за да ни употребява. Защото, когато
сме пълни с проблемите си, ние не мислим за
другите. Безразличието към погиващия свят е
голям грях. Като отидем на небето Бог ще ни
попита два въпроса: „Какво направи за мен? И
колко души съблазни да не дойдат при Мен?”
Това Бог ми Го е открил лично. Нека сме верни,
постоянни и покорни на Господа и дявола никога няма да се доближи до нас.
ЛЮБОВ ПЕТРОВА

П РОМИСЛ Е Н Д
Възможността да се отделиш за три
дни от големия град и да разчупиш еднообразното ежедневие, за да отидеш на
малко, тихо и спокойно място, заобиколен от млади хора – не е за изпускане.
Има едно неписано правило, което гласи,
че когато си с добри хора на добро място,
благословеното време е гарантирано!
Именно такова време имахме в комплекс Промисленд в с.Стоките. Около 30
човека успяхме да се откъснем от София и да прекараме едни незабравими
дни заедно. Има време за всичко, казва Словото и това се потвърди. Имахме
възможност да се разходим в селото,

да играем различни игри, да се опознаем и да разберем повече един за друг.
Разбира се имахме време за хваление
и споделяне на лични свидетелства. Полезно е да се посещават подобни места
с вярващи, тъй като след това се връщаш
в града зареден.
От името на всички младежи от църквата в Подуяне искам да благодаря на
Бог за прекараното време, което имахме в Промисленд. Също така благодаря
за топлото гостоприемство на Боби и
Рали Стефанови, които ни накараха да
се почувстваме като у дома си. И не на
последно място благодаря на нашите

младежки ръководители – Иван и Ина Табакови,
които за поредна година се заеха с организацията.
БОЯН ТАШЧИЯН

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ВЯРА

ЖЕНАТА В СВЕТЛИНАТА НА БИБЛИЯТА
Много събития са се случили и много неща
са казани за мъжете в Библията. За тях нещата са що-годе ясни. Много случки са разказани и за жените, но при тях нещата като че ли
можем по-трудно да ги дефинираме. Изобщо
не можем в пълнота да кажем какво жената е,
нямаме възможност да я определим в нейната
комплексност. Многолики фигури: майки, пророчици, грешници, светици, съпруги на царе,
царици и гадателки, до мениджъри, пилоти и
министри в днешно време. Вдъхновителки на
много литератури, филми и драматургични
творби по целия свят. Колкото и да опитваме
не бихме могли да дефинираме жената в нейната сложност и противоречивост.
Със сигурност обаче можем да заявим, че
жените са част от живата библейска история,
част от Божието домостроителство, неделима,
равностойна и незаменима част от живота на
планетата, без чието присъствие не бихме могли да си представим нашето съществуване. Не
можем ясно и кратко да кажем какво жената
е, но с голяма доза на увереност можем да кажем, какво жената не е.
Тя не е второ качество същество. Правилното
християнско разбиране издига жената до положение, до което тя в повечето други светски
и религиозни общества, не може да достигне.
Библията проповядва пълно равенство пред
Бога. Даже думите на апостол Павел, (който
един повърхностен поглед прибързано би могъл да оприличи на мъжкар-шовинист) без всякаква двусмисленост заявява: „Защото всички
сте Божии чада чрез вяра в Исус Христос.
Понеже всички вие, които сте се кръстили в
Христос, с Христос сте се облекли. Няма вече
юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен,
няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички

сте едно в Христос Исус. И ако сте Христови,
то сте Авраамово потомство, наследници
по обещание.” (Гал.3:26-29).
Жената не е създадена, за да бъде слугиня
или робиня на мъжа: „И Господ Бог каза: Не
е добре за човека да бъде сам; ще му създам
подходящ помощник.” (Бит.2:18). Става дума за
една помощница, в смисъл на допълнение към
него, мъжа, и в качеството си на такава, жената
в много отношения е равна на мъжа. Апостол
Павел дава словесен израз на това уникално
равновесие в 1Кор.11:11,12: „Обаче, нито жената е без мъжа, нито мъжът – без жената,
в Господа; защото, както жената е от мъжа,
така и мъжът е чрез жената; а всичко е от
Бога.” Жената не е единствената, която трябва
да се подчинява. В писмото си до Ефесяните
5:22 апостол Павел казва: „Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към
Господа”. На същото място обаче той призовава
и то, използвайки същата дума, всички вярващи да се подчиняват един на друг в страх от
Христос. Това е валидният за всички части на
Христовото тяло принцип.
Равнопоставеността между мъжа и жената
апостол Павел пренася този принцип и в интимната сфера на брачните отношения:

„Мъжът нека има с жената дължимото към
нея сношение; подобно и жената с мъжа. Жената не владее своето тяло, а мъжът; така
и мъжът не владее своето тяло, а жената.”
(1Кор.7:3-5).
Редно е обаче да отбележим, че Бог отрежда
различна роля на жената по отношение на свещенодействията, където тя няма място. Място
за служение да, но не при свещенодействията.
В Стария завет свещениците бяха само мъже от
Аароновото потомство, както и в Новия завет,
който е моделът за изграждане на Христовата
църква, сред апостолите няма жени. В Новия
завет на Библията няма пример на жени сред
дякони, презвитери, или пастири. Дори напротив, апостол Павел заявява: „Епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена...”
(1Тим.3:2). Това не бива да бъде тълкувано като
подценяване ролята на жената, а като отреждане на специфично място в нейното служение.
Исус ясно заявява, че на небето няма да има
женитби (Марк 12:25). Там няма да има и полови различия. И тъй като Бог още отсега гледа
на нас, като на вече прославени (Римл.8:30),
се налага единствения възможен извод, че
мъжете и жените в духовно отношение са
равностойни в Божиите очи. По отношение на
спасението всички сме равни, по отношение
на свещенослуженията има разлики. В посланието на апостол Павел до Колосяните ясно
виждаме, как функционира Христовото тяло и
как работят частите на това тяло една за друга: „Христовото слово да се вселява във вас
богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни,
като пеете на Бога с благодат в сърцата си.”
(Кол.3:16).
САВА СЛАВЧЕВ

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ

ОБЕЩАНИЯ ЗА СВОИТЕ
продължение от стр.1
Христос знаеше мислите и тревогите им,
затова намери за нужно да ги успокои. Той
не е против подсигуряването на нашите физически нужди, обаче е против, ние да се
тревожим. Затова в Матей 6:25-33 подробно
обяснява, защо да не се безпокоим и какво
да правим, за да имаме необходимото. Дава
ни пример с небесните птици, за чиято храна
Бог се грижи, успокоява ни, че ние сме поценни от тях и че Небесния ни Баща знае, от
какво се нуждаем и че това, което ние трябва да правим е първо да търсим „Неговото
царство и Неговата правда...”, а ето и обещанието „...и всичко това ще ви се прибави.”
Като знаеха настроенията на управниците,
учениците се безпокояха и как да се държат, ако ги обвинят в бунтарско поведение

и какво ще отговарят, ако ги изправят пред
Синедриона? За тези им страхове бяха успокоени: „И тъй, решете в сърцата си да не
обмисляте предварително, какво да отговаряте, защото Аз ще ви дам така мъдро
да отговорите, че всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят
или противоречат.” – Лука 21:14,15. В Деяния на апостолите се описват много от случаите, когато на учениците им се е налагало да
говорят пред управляващите и как Бог поставя думите в устата им - Деян.4:8-20; 26:1-29
и др.
Още в Старият завет за такива случаи Бог
обещава на Своите Си: „Когато минаваш
през водите, с тебе ще бъда, и през реките
– те няма да те потопят; и пламъкът няма
да те опали.” – Ис.43:2. Какво по-сигурно

обещание от това, че Бог ще те пази от огън
и вода, и в прекия и в преносния смисъл, и
при всякакви обстоятелства: „...и всяка ваша
грижа възложете на Него, защото Той се
грижи за вас.” – 1Петр.5:7.
Какво е необходимо от наша страна: „Предай на Господа пътя си и уповавай на Него и
Той ще извърши очакването ти.” – Пс.37:5.
За какъв път става дума? Има се предвид
не „ивица земя”, предназначена за преминаване от едно място до друго, а начин за
постигане на определена цел, напр.: „Ходя
по пътя на правдата, сред пътеките на
правосъдието.” – Пр.8:20 и още към тези,
които уповават на Бога: „Аз ще те вразумя
и ще те науча на пътя, по който трябва да
ходиш; ще те съветвам, като върху тебе
ще бъде окото Ми.” – Пс.32:8.
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

БОЙКА ЮРУКОВА
СТИХОТВОРЕНИЕ

НА МАЙКА МИ
Едни се раждат в багрите на пролет нежна
да вдъхнат на цветята нежни аромата,
а други идват в зима белоснежна
да споделят скръбта студена на земята.
Едни започват земните си дни, когато
мъгли се спускат, духат ветрове жестоки,
а други раждат се във топло лято,
обгърнати с внимание и почести високи.
Животът може би е път безкраен,
но аз родих се бос в калта студена,
от прелестите на света не бях омаян,
за мен горчива участ беше отредена.
Да гледам облаците мрачни по небето
как милват със градушка детската ми плът,
да скитам в мрака нощен, там където
изчезва без посока земният ми път.
И аз вървях, и аз се губех в тъмнината,
приятел на скръбта, на тежките неволи брат,
със сълзите си топли не смущавах тишината,
безропотно понасях труд, лишения и глад.
На бащините ласки топлото дихание
за мене беше непонятно и далечно,
но вместо него земните страдания
бодлите на розите предлагаха ми вечно.
В студеното легло съм лягал често гладен,
а бяхме три деца на майчините две ръце.
Заспивал съм на мислите си тягостни отдаден
с пронизано от неизказана тъга сърце.
А майка ми под бледите на лампата лъчи,
наведена над мен със часове стоеше.
Горяха в полумрака нейните очи,
любов и мъка в погледа ѝ се четеше.

ЛЮБОВ ПЕТРОВА

ЧЕСТИТО

на Иван и Мони Панови
за Емануил

Всички сестри от църквата,
заедно със своите приятелки
са поканени да празнуват

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
28 март (събота)
в сградата на църквата.
НАЧАЛО ОТ 10:00 ЧАСА

Кое за тебе, майко, беше радостта,
когато нямаше богатство земно и имот,
когато даваше си със готовност младостта,
за да не угасне пламъка на нашия живот.
Кое във страшните тревоги и лишения
ти вдъхваше надежда? Кой волята ти подкрепи
да побеждаваш вечните съмнения,
да виждаш в бъдещето радостните дни?
При теб се връщам често с мисли съкровени
и виждам миналите дни в живота стоиш във тишината нощна на колене,
а погледът ти с вяра е отправен към Голгота.
Сега разбирам, че не си била сама,
че всяка нужда, болест, скръб, тревога
в безсънни нощи носила си при Христа,
а Той ти връщал чудни дарове от Бога.

ЕЛА и ВИЖ
ФЕСТИВАЛ НА
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
21 март 2020 г.
от 10:00 до 16:00 ч.
църква „Блага вест”, гр. София
ж.к. „Люлин-10”,
ул.„Партений Зографски” №8
Фестивалът е празник за
служенията и дейността на
евангелския свят в България.
Той е възможност за среща
между църкви, организации
и служения за опознаване,
насърчение и обмен на контакти.
ВХОД СВОБОДЕН
РЕДАКЦИОННО КАРЕ

Затуй си била в беднотията богата,
затуй си била твърда в скръбни часове.
Защото Бог зад пътищата непознати
разкривал ти е чудни и омайни светове.
И твоите сълзи ще бъдат там изтрити,
в очите ти ще грее светла радост.
Там мрака на нощта не ще прекъсва дните
и ще ти бъде върната изгубената младост!
МАРИН КОСТОВ

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

